Varmt välkomna på fortbildningsdag
lördagen den 30 september!
En dag med

lekar!!

”Lärandet bor i lusten – Barn lär i leken”
– Saknar eleverna förståelse för syftet med idrott och hälsa? (enligt skolinspektionen)
– Hur skapar vi delaktighet, tillgänglighet och inkluderande verksamhet?
– Leken har stor betydelse för barn och ungdomars empatiska och sociala förmåga, enligt en artikelserie i DN
Kostnad:

550kr för medlemmar, 750kr för övriga
Lunch ingår! Vegetarisk sallad med bulgur eller pastasallad med kyckling.
Betalning kontant eller mot faktura

Plats:

Mellansjö Skola i Täby Kyrkby
Mellansjövägen 20
T-bana till Danderyd och sedan buss 610 (kl. 09.10) till Täby kyrka. Vi hämtar upp er där!

Tid:

10.00 – 15.30 (10.00–10.30 registrering + kaffe) Program kommer med bekräftelsen

Anmälan:

Senast den 20 september, skickas till Inger Johansson,
inger@lyckansberg.net Tel: +46 705 17 87 28
OBS! anmälan är bindande

Vid anmälan ange
• var du arbetar t.ex. förskola, grundskola, grundsärskola, fritidshem mm.
• om du vill ha den vegetariska salladen eller kycklingsalladen,
• din fakturaadress
• om du vill bli hämtad vid hållplatsen

Välkomna, önskar styrelsen!

Se nedan!

Vi hoppas du även detta år vill vara medlem i Föreningen för Psykomotorik (FfP)!!
Vi välkomnar med glädje nya medlemmar!!
Som vi tidigare meddelat skickar vi inte ut inbetalningen via brev utan att du denna gång betalar via internet.
Forum för Psykomotorik
Plusgirokonto 177 04 60 – 2
Medlemsavgift för 17/18 (som gäller Ht-17 och Vt-18) är 200kr
Glöm inte skriva namn
För en skola som vill bli medlem är kostnaden 700kr och då går alla på skolan för medlemspris och inte som
tidigare 3st.

OBS!
Den 30september är det även årsmöte, (se separat inbjudan) då alla medlemmar är välkomna att vara med.
Som ni vet vill vi gärna att fler kommer med i vår styrelse och jobbar tillsammans med oss.
Känner ni att ni gärna vill arbeta lite extra med Psykomotorik är ni mer än välkomna att vara med.

